
Lp. Nazwa przedmiotu/usługi (tytuł kosztu)
1 Leki
2 Usługi medyczne i rehabilitacyjne
3 Usługi opiekuńczo-wychowawcze (np. koszty legalnego zatrudnienia opiekunki, ta jednak musi być minimum licencjatem pedagogiki)
4 Odpłatne zajęcia pozaszkolne (półkolonie, dodatkowe zajęcia polekcyjne)
5 Sprzęt rehabilitacyjny i wspomagający rehabilitację (np. piłki, masażery, maty, rónoważnie itp.)
6 Sprzęt medyczny (np. Nebulizator, respirator + akcesoria do nich)
7 Turnusy rehabilitacyjne (tylko dziecko + 1 opiekun; w sytuacji samotnych rodziców także pozostałe dzieci)
8 Wyjazdy wakacyjne (tylko dziecko + 1 opiekun; w sytuacji samotnych rodziców także pozostałe dzieci)

9 Obuwie profilaktyczne
10 Wkładki korygujące do obuwia
11 Okulary
12 Aparaty słuchowe
13 Książki, zabawki i pomoce edukacyjne (w tym wyprawka szkolna; przy czym warto pamiętać, że podręczniki szkolne dzieci z orzeczeniem o kształceniu 

specjalnym otrzymują w Polsce nieodpłatnie)
14 Kosmetyki dla dziecka, związane z problemami skórnymi, których przyczyną jest Trisomia 21 (np. atopowe zapalenie skóry)

15 Lustro (do zajęć logopedycznych) - maksymalnie jedno na 5 lat

16 Biurko + fotel dostosowane do potrzeb dziecka (maksymalnie jeden zestaw na każdy etap edukacyjny)

17 Krzesełko do karmienia
18 Mleko w proszku dla dziecka (zalecane przez lekarza)

Koszty uznane za kwalifikowalne przy dokonywaniu refundacji wydatków z subkont podopiecznych Fundacji 
"Dorotkowo"

Wydatki mogą dotyczyć tylko podopiecznego posiadającego subkonto w fundacji "Dorotkowo" (nie mogą dotyczyć członków jego rodziny, poza ewentualnym 
kosztem leczenia psychiatrycznego i terapii psychologicznej związanej z nową sytuacją jaką jest pojawienie się w rodzinie dziecka niepełnosprawnego) oraz 
literatury i szkoleń rodzica w zakresie niepełnosprawności dziecka i jego rehabilitacji



19 Bezglutenowe produkty żywnościowe (przy zaleceniu tychże przez lekarza)
20 Pieluchy, pieluchomajtki dla dziecka powyżej 2 r.ż.
21 Przejazdy do lekarzy specjalistów/rehabilitantów przyjmujących poza miejscem zamieszkania dziecka (koszty paliwa/bilety + dokument medycznyz datą, 

potwierdzający odbytą wizytę lekarską/rehabilitacyjną)
22 Projekt, druk apeli i ich wysyłka (informacja o finansowaniu apeli ze środków pochodzacych z 1% dla opp musi być zamieszczona na apelu) 

23 Inne uzasadnione sytuacją zdrowotną podopiecznego, zawsze uprzednio ustalone z zarzadem fundacji (zarzad@dorotkowo.pl)

UWAGA! Refundacji nie podlegają żywność (poza specjalną, zaleconą przez lekarza medycyny), odzież, meble (poza wskazanymi wyżej). Na wydaki 
powyżej 2500 zł należy każdorazowo uzyskać pisemną zgodę Zarządu Fundacji "Dorotkowo", o którą należy wystąpić także pisemnie, wyjaśniając 
uzasadnienie konieczności dokonania zakupu (wystarczy e-mail na adres: zarzad[at]dorotkowo.pl).


